4ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 6 – JESUS CHAMA OS DISCÍPULOS
Nome:_______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ________
Professor: ___________________________________________Contato:______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos. (Salmos 119:32a - NTLH)
Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até: 29.03.2020







Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia,) e a criança precisa olhar para meditação;
Quando estiver lendo, aponte as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você vai precisar de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia Lucas 5:1-11 / Mateus 4:18-22 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Quando Jesus saiu do deserto já tinha uma
missão a cumprir: Escolher seus discípulos.
Você sabe o que é um discípulo? É a pessoa que fica perto de
alguém para aprender.
Fale sorrindo: Os homens que Jesus escolhesse iriam ficar perto
dele e aprender tudo que ele ensinasse.
Diga: Certa vez, Jesus estava perto do mar da Galileia e lá havia
muitas pessoas querendo ouvir o que ele estava ensinando.
Continue: Como tinha muita gente, Jesus escolheu um barco
para ficar afastado da areia e continuar ensinando ao povo.
Fale: O barco que Jesus escolheu era de Pedro. Ele na mesma hora obedeceu a Jesus.
Fixando a Lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Atividade: Cubra os pontos do barco que Jesus usou para ensinar. Depois pinte.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender tudo sobre Jesus!

Terça-feira
Fale para a criança: Jesus entrou no barco de Pedro e pediu que afastasse um pouco para longe
da praia, assim, todos podiam ver e ouvir Jesus. Então ele começou a ensinar as pessoas.
Continue: Quando acabou, Jesus pediu para Pedro jogar a sua rede de pescar na parte funda do mar.
Diga com rosto desanimado: Pedro e os outros pescadores já tinham tentado pescar a noite toda
e não pegaram nada, nenhum peixinho. Já estavam cansados.

Afirme: Mas Pedro obedeceu a Jesus imediatamente e disse: “Se é Jesus que esta mandando eu
vou jogar”. Afinal foi Jesus quem criou todas as coisas – o mar e os peixes também.
Explique para a criança: Ser um discípulo de Jesus é obedecer na primeira vez.
Fixando a Lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Atividade: O que Pedro queria pescar no mar da Galileia? Pinte de vermelho o animal certo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a obedecer na primeira vez!
Quarta-feira
Fale para a criança: Os discípulos de Jesus eram muito obedientes
a ele. Obedeciam tudo na primeira vez que Jesus mandava.
Continue: Você quer ser um discípulo de Jesus? Então vamos
aprender os passos da obediência: (Fale e a criança repete) Para
eu ser obediente tenho que:
1.
2.
3.
4.

Fazer;
Fazer imediatamente (na mesma hora);
Fazer completamente (tudo);
Fazer sem reclamar

Afirme: Por isso, quando Jesus diz que você:
 Tem que obedecer aos seus pais – obedeça!
 Não deve roubar – não roube!
 Deve amar seu amigo – não bata/morda o seu amigo!
Fixando a lição: Quando Jesus falar, obedeça! Quando papai e
mamãe falarem, obedeça! Quando a titia ou vovó falar, obedeça!

Atividade: Ser discípulo de Jesus é ser obediente a ele. Circule as figuras que mostram a
obediência das crianças.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser um discípulo obediente de Jesus!
Quinta-feira
Fale para criança: Na mesma hora Pedro obedeceu a Jesus e sabe o que aconteceu?
Continue: Quando eles puxaram as redes para dentro do barco e elas estavam tão cheias de peixes
que começaram a rasgar de tão pesado.
Quando Pedro viu os peixes disse para Jesus: “Afasta-te de mim Senhor, pois sou pecador”.

Continue: Ele disse isso porque estava com vergonha dos seus pecados e viu que Jesus era santo.
Fale sorrindo: Mas Jesus chamou esses pescadores para serem seus discípulos, para ficar perto
dele e aprender tudo sobre Deus e como ajudar as pessoas.
Afirme: Jesus sabia que Pedro queria ser um homem obediente.
Atividade: Cole figura de peixes ou desenhe na rede de Pedro.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender tudo sobre ti!

Sexta-Feira
Fale para a criança: Junto com Pedro estavam seu irmão
André e mais dois pescadores: Tiago e João, que
também eram irmãos e trabalhavam com eles.
Diga: Logo depois, Jesus chamou outros homens para
serem seus discípulos: Filipe, Bartolomeu, Tomé,
Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes.
Continue: No total Jesus escolheu 12 homens. Eles
deixaram tudo que tinham e seguiram Jesus.
Pergunte: Você quer ser um discípulo de Jesus?
Você pode falar de Jesus na sua escola, na sua casa,
onde você estiver.
Fale sorrindo: Jesus estará sempre com você. Mateus
28:20.
Fixando a lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Atividade: Vamos repetir o nome dos 12 discípulos de Jesus? Depois pinte.

Música dos nomes dos discípulos:
https://www.youtube.com/watch?v=KOWNb4kAz_k&list=RDKOWNb4kAz_k
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a falar de Jesus para as pessoas!
!

